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Telefon: ;313 -ADA~A 

Çemberlaynin 
dünkü beyanatı 

r .. A lman lhr~:ahm müsa
dere bltaraflara da zarar 

verecek takat neticeden 
klrlıdır ,, 

.. .... 

Londra : 29 ( Radyo ) - Baş· 

~ekil Ba\· Cemberlayn bugUn Avam 
l\amara<;;nd~ bc,·an~tta bulunarak 
Alman menşeli ihracatın mUsaderec;i 
hakkında kararnamenin tn.tbib.i ile 
hitnraflarm da şuphesiz zarar göre· 
Ctklerini fakat muttefiklerin alacak
ları neticenin bit ar aflar içinde çok 
faydalı olaca~1~1 , bu emirnamenin 
dört Kfı.nunuevvelde tatbik olunaca· 
ını, bitarafların buna göre tedbir 
•lrnasını sövledikten .;onra Basvekil, 
barbirı ne kadar sUreceğinin ~eçhul 
01c!u811 nu, harpten -.oarakı yeni dun· 
anın şekli hakkında da bir şey söy· 

1ernenin doğru olamıyl\cağını , dun
llıanla mUcadel~ intikam kasdi ile 
tirilmediıtini valnız ve yalnız sulhu 
~e itimadı k~rtarmak için harp edil· 
diğini. muvaffak olunduğu takdirde 
..\\'rupada dun va ııizamının . temel 
t • 
~fının vUcut bulacağırıı kaydetmiş· 

·~ 
Bav Cemberlih·n bundan sonra 

Jtniz Tic~ret: nazı;ının fikrine: i:-tirak 
tltigiai ve •· hurriyet mUtc-madi te· 
'akkuz sayesinde kazanılır .. ,.özUnUn 
~tk doırr~ oldu~unu sö\·lemiş ve 
•lilletler~ Cemi \'dine tem~s t·clerek, 
blı. cemİ\'etiı1 ~kamete mahkftm ol· 
.ı~unu. ve fakat bu cemiyetıen bir 

tıık ... alınlarda ıı;llzel yardımlar gö • 
ruınugunu anlat~ı~ ve harp ga.' uinin 
tahakkuku için butün kuvvetleri top 

- Gerisi ikinci sahifede -

Sahip ve Başmuharri·ri -:...":"..--·· 

Ferid Celal Güven 
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Sovyet-Finlandiya gerginliği silihlı 
mücadele safhasına girdi 

Sovyetler , Fin 
ateş 

askerinin 
açtıklarını 

DUşUrUlen b i r Alman t ayyaresi 

dün de 
iddia 

ikinci 
.ediyor 

bir defa 

Moskova : 29 (Radyo) - Fin · 
So~·yet hududunda Finla 1diya tararm 
dan yeniden tahrikata leve sili edil· 
miştir . Bıbabaşi şehrindeki bir Sov· 

yet müfrezesine Finlarıdiya askerleri ta 
rafından ateş açılmıştır saat 18 de de 
Finlandiya arazisinde sovyet arazisine 
beş el ~teş açılmıştır ayrıca huradan 
topçu ateş ide açı im ıştır. 

Londra : ~9 (Radyo) - Dün gece 
saat 21,30 da Moskova radyosu. Sov 
yet milletinin sabrının tükendiğini kı 
zıl orduya millelın büyuk itimadı o· 
duğunu, ordunun Fin tahrikatını tedi 
be haz:r olduğunu bildirmiştir. 

Moskova : 29 (Radyo) - Sovyet 
hükümeti, Fınlandiya r.otasınn cevabı 
nı vermiştir bu cevabı notaya göre, 
finlandiya lı;..ıku:neti ateş açılma ha-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Denizlerde 
1

Dahiliye Vekilimizin Tar 
Dün iki Alman M · k.kl · 
gemisi tutuldu sus ve ersın tet ı erı 
Alman ya n:n ihraca a t 
ablokasından zararları 

Paris : ~9 (Radyo) - Almanla

- Gersi dördüncü shaiede 

B. F a ik Öztrakı Ta rsus ve Mersin
liler ha raretli t~zahüratla karşıladı 

ı verilmiştir. Faik Ôztrak şehrimiı.de 
1 tetkiklerine devam etmektedir . 

-----

Orozdibak meydanında 
büyük bir han yapılıyor 

:'11tı•sin : 20 ( llusu.;i muhabiri
mizden ) - Dahili \'C \'ekil imiz , re· 
fakatlerinde Dahiliye 'Musteşar mu
a,•ini ve Knlemimahmo; Muduru ol
duğu halde .\lersine gelmişlerdir. 

Dahili.re \'ekimiz Mersinden ev· 
vd Tar'iU<>a uğrayarak orada bir 
muddet kalmışlardır . 'farsus ... a hara· 
retle karşılanan "ayın \'ekil , hukıl· 

mdi. Belediyc-yi , Parliyi , mektep· 
leı·i \'C Narcnci.' e fıdanlı~ını gezmiş 

,·e izahat almışlardır . Mutcakiben 
Mersine gdcu l.)ahiliyc \'ckilimizc 
çok haran~tli bir istikbal mcr.'\~İmİ 

yapılmıı bokı:tlcr' takdim edilmiştir . 
\'l:'kil. hukfı.:ndi, Bdcıli_yeyi, Partiyi, 
Alay garnizon merke.zini ziyarette 
bulunmu~lnr<lır . ~a~ ın \rt!kilinıiz -;;e· 
r"'fine ~ıc·11·.:t kulubunılc bir ziyafet 

lngiliz Parlamento-
su ve Türkiye 
Londra : :ZU (Radyo) - lngiliz 

Parlamcrıtosunda duo Kralın nutkunu 
mUteakip Turkiye hakkında bir me· 
bu~un ~ualiııe diğer hir mebus şu ce· 
vabı vermiştir : 

Bu han ~ek saa ı od a lı ol ac:ık , altıod::ı bi r 
çarşı ve büyük bir gazino bu l unacak.ır 

""--~~~~~~~~~ 

Heyetimiz 
Londrada 

İngiliz hükumetinin 
misafiri 

t tondra : 20 (Radyo) - \lan~ 
l\ı~j limanlarından birisine çıkmış 
:ırı N · ı . t· ' Uınan ,\lcnemencıo~ unun rıya-
~ 111dcki Turk hevcti ekspresle Lon· 
il ~ 

'· \l hareket etmiş ve Lon<lradn 
'ıı.to,. • J 1 · 1· ·ı .. t \ n ı5tasyonunc a ngı ız ıca-

rııı: e llaric.iye Nazırlnrı nnnıına sc· 
nrııı?lardır. 

1'" Uı·k IIcyeti Londrad:ı. bulundu· 

11lıUddetçe İngiliz hukılmetinin mi· 
l'ı 1 0 ncaktır. 

Şehrimiz Orozdıbak meydanında 

seksen odalı büyiik bir han y:-ıpılm;ık 

- Gerisi ilcinci sahıfede -

Profesör Nembü~'un nıaceraları 

Fra11.~ızca ( }ourrıal ) t!a=etesinrfrn : 

- ·· Turkiye ile uzun seneler 
için dosta.ne anlaşmalar y:ıptık Bu 
nnbsmar Turk milleti için olduğu ka
dar İngiltere i.;in Je iyidir. Ve bu 
anl::ı'?mnlnrn sonuna. kadar sadık ka. 
lınacnktır. ,. 



Çeıriherlaynın son 
beyanatı 

- Birinci saliifeden artan -

lamak lazım geldiğini ve bunun da 
J apılmakta olduğunu , bugUn lngiliz 
milleti vazifesin! nasıl ,biliyorsa ya· 
rm da bilecl"glni söylemiştir:. 

Ba.\' Çeın berlayndcn sonra söz 

naka•a açıldıjı ve bu glol ki· 
lapların Maarif Yet&Aletl tera
fınden te~lk ettlrllmekltt oldu
ıu mafOmdur. 

Birinci sahifeden ar tan -

tadır. 
0

bit çarşı ve büyük bu~ fHmo olacak 
tır vakıflar idaresi bu yo\do faaliyete 

g~ç~iş. e bu jpıuazzam inşaatın ıl.k 
ütlerı emamlan~tır. Vakıflar nıı· 

marı Bay Halim Azan belediye ile te 
maslara geçerek esaslı projeyi hazır 

lamıığa başlamıştır. 

Val<:ıflar idaresi ayrıca asfalttaki 
ôi:lityol '3~rında büyuk b ir apa:-lman 
la, altında bir ga;.ino yapdırmaktadır 

Gene istasyona geden asfall yol· 
da vakıfla1a ait arsalar üzerinde 10 
dane evin projeleri h;\ıırlanma~ tadır 

tfüt'ün bu yı.pıların insasına önü· 
müzdeid aylarda b11şlanacaktır. 

ŞEHiRDE H~ VA 
Şehrimizde dün gök •yüzü açık 

llava llafıf rüzgarlı idi. En çok sı· 
cak 19 der~ceyi bulmuştu. 

Köy büdçelerindeıı ayr.ı 

lan yüzde beşlerin lağvı 

Aldığımız malumata göfe, Be 
lediyeler Bankası istirak hissesi ola 
rak köy büdçeJerinden ayrılmakta 

olan yüzde beşler Dahiliye Vekale
tince lağvolunmuştur. V c bundan 

böyle alınmıyacaktır. 

== 
alan muhalefet Lid"l'İ A.tll , buhran 
ac kadar bbyUksc ~P,llacak. hareke· 
tin de o ni9bette enerjik olmuı IU· 
zumuna işaret :ederek harbi kazaomai 
için pratik bir so!tyaliat rejimi kur· 
mak lizım ge)di(tini, İffiliz milletinin 
fikir .silahını hiç bir ~man terket
miyeceğini , zira İngiliz milletinin • liurri yet ve !!ulh için çarpıfti!'nı ııcs,,·· 
lem iştir . 

Mesai saatleri 
a ırılacal( mı ? 

tadillt l 

Seyhanöa bo~ulan çocu
ı,:~tlft~:ft\i•iyeti esbit edildi 

Geçenleree Seyhan nchrio<le 
y.edi sekiz yaşlarında bir çocıjun 
~uldutunu yaımışhk • Botulmuş 
bal~ bulunan bu çocutun büviye· 
tini ubıta tesbit etmiştir . 

Ceset Kozan kazasıom Musulu 
Menteı köyünden Ali oğlu Ahmede 
aittir . 

as1 

bank ast na 

Ticar.et Vekilimizin . 
dün geceki radyo _hitabe5

' 

Bir alaeak yüzündefl 
çıkan bıçaklı kavga 

Ceyhandaki vakıf ioşa•1' 
projeleri bitmek üzete 

Dün atikadarlardan aldıfidlp 
mill~ata göre, Ceyhandald Lokal>~· ~ 
ta, ve gazino ve dükkanlara ~i~ ~; 
ielerin tanzimi bitmek üzeredir· t• 

kın bir zamanda buradaki int•' 
başlanacaktır. 
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30 Teşrinisan 939 

RADYO\ 
Bugünkü Program 

İÜRKlYE RADYO DİFÜZLYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

1 Icr gUn yalnız kısn dalga ~1,7 
Ilı· 9·l4i.i lı C'/s po~laınızla m·..-redil nwk· 
lı- olan Yabancı dillerde l lahcdt.•r 
~nntlt·ı·i aşağıda gHııslerilnı i ~tir. 

lraııc:ı. Saat J;J,00 \'t' 1-., !.! clt.• 

Arnp~·a ., 1:1,1.-, ve rn, ı:; ılc 

Frans121a,. ı;ı,ı:; \'t' :!0.1'.) fil' 

Perşembe - 30 / 11 / 939 

13.30 Pıogrnm ve Memleket Sa· 
ııt Ayarı 

L 13.35 AJANS ve Meteoroloji f la· 
ııeıleri 

12.50 TÜRK MÜZİCi 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 

~ers"n, Vecihe 

t 1 - Okuyan : Necmi Rıza A· 
ıııakan 

1 - Bestenigar Peşrevi 
~ - Haşim Bey - Bestenigar 

~arkı: (Kaçma mecburundan) 
3 -- Mahmut Celalettin Pş. -

8estenigar Şarkı : (Eyler tahammül) 
4 - Udi Cemil - Bestenigar 

Şarkı: {fstedinde gönlümü verdim) 
5 - Refik Fetsan: Tanbur Tak· 

tiırıi 

6 - Dede - Bestenigar şarkı 
~en seni sevdim seveli) 
Ş 7 -- Rifat Bey - Saba zemzeme 
at~ı: (Hayali yare değme) 

8 - Dede - UşşaK Şarkı: (Git
lıde gelmeyiverdi) 

9 - Bayati Saı. semaisi) 

~ 13.30 - 14.00 MÜZiK (Karı~ık 
:ınr Müzik - Pi.) 

18.00 Program 
18.05Memleket Saat Ayarı, AJANS 

e Meteoroloji Haberleri 
18.~5 Müzik ( Radyo Cıız Oıkc st· 

ıa~ı) 

19.00 Konuşma (Ziraat Saati ) 

19. JS Türk Müzi~ı 

~ \:alanlar : Vecihe. Cevdet Çağla, 
Cfık Fersan, Kemal Niyazi Seyhun 

l - Okuyan : Mustafa Çağlar 

1 - Nıhaven Teşrevi 
~ 2 - Rakım - Nihaı\ent Şarkı 
e Yanan kalbime baktı ) 

~1 3 - Sel. pınar - Nihavent şar· 
<liala yaşıyor) 
q - Arif Bey - Nihavenl Sarkı 

ş~ 5 - Fai·t Kapancı - Nihavent 
t~ı : (Gel güzelim Çamlıca'ya) 

~eı· 6 - Eviç Türkü : (Elveda dost 
1 R'Önül) 
2 - Safiye Tokay 

( .\ l - U di Mehmet - Huzzam 
Çtnaın açamam ) 

l1 , 2 - Bimen Şen - IIüzzam Şar
. ( '5ukunda ğeçer ) 

~lirk3~ - Sadettin Laynak - Hüzzam 
~ıf tt : ( Çıkar Yücelerden ) ( Ha

t lllüştere 
~Gtk~ - lzmir Hayri - Hüzzam 

1 : ( Ölürsem yazıktır ) 
Okuyan: Radife Erten 
1 - Karcıgar Şark: : ( Hüsniine 
etvarı naı:ik şan senin ) 

~'ti 2 
- - Sadettin Kaynak - Ba

li b Ş<ıtkı : ( Ömıümün neı'esiz geç
aharı ) 

~~lıa3 -· Türküler: Yabandan geldim 
tıdan. 
Y· ' 
·/ne yol -. eı medi acem dağlım; 

S~fıy •nede kapanık coştu ( Mustafa. 
,e, Radife ) 
:.!0.15 Konu~ma (Dokloıun Saııti) 

Türkıôzü Sahife : 3 

,----·-----------------------------.----------, 1 DlYıny©l lhıc§llb>~ırD~ırü 1 
L ~ 

yeni Romen Başvekili Alman - Sovyet ik
tisadi münasebatı 

dün beyanatta bulundu 
"Romanya bitaraf kalacaktır; icabe· 
derse yalnız kendisi için döğüşecektir,, 

Bükreş : 29 (Radyo) - Ro· 
manya Başvekili Bay Tataresko Ro 

men siyaseti hakkında bu gün be· 

yanatta bulunmuş ve yeni kabinenin 
proğr~mıoı izah etmiştir. , 

3aşvekil bu beyanatında Ro
manyanın bütün ihtilaflara karşı bi

taraf kalacağını ve fekat eğer sıra· 
sı gelirse " Romanya yalnız kendisi 

için döğüşecektir ,, demiştir. 

Daşvekil iktisadi il~rlemeJere 

ehemmiyet verileceğini objektif ten 

kitine yer vermek için sansör reji 

minde değışiklik yapılacağını >eni 

kamın esasisinin tamamile tatbik o· 

lunacağmı; akalliyetleı in tam hürü 

yete malik hulunduğunu söyledikten 

sonra bundan Ronen millletini itti· 
faka davet etmiştir. 

Avustralyaııın 
büyük yardımı 

1 Sovyet - Filandiya 
gerginliği 

Melborn : 29 (Radyo) - Avus

tralya başvekili bugün beyanatta bu ı 
lunarak Avustralya hükumetinin '.Av 

rup:ıya piyade kuvveti göndereceği 

ni, bu kuvvetin hazırlanmakta oldu
ğunu ve aynı zamanda büyük hava 
kuvvetbride sevk edileceğini söyle· 
miştir. 

Lord Halifaksın Sovyet 
elçisi ile mülakatı 

Londra : 29 (Radyo) - lngtliz 

hariciye nazırı Lord Halifaks, Sov

yet elçisi ile bir mülakat yapmıştır. 

Bu konuşmada Sovyet · Finlandiya 

münasebatının da müz~kere edilfüği 
söylenmektedit. 

20.50 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

22.20 Müzik (Küçük Orhstra -
Şef : Necip Aşkın ) 

1 - Joh. , Strauss - Şef: Sür' 
atleşme ( Vals ) 

2 - willi La4tenschlager : Prima 
vera ( Arjantin Seraııatı ) 

3 - FredNikien : Halk Meydanı 
Balesi 

4 - Carı Robrecht : Tezat ( Te 
zat Potpuri ) 

5 - Brahms : Macer dansı , 
No. 5 - 6 

6 - Armandola : Venedikte 
Mehtap 

7 - Joh, Strauss : Bu Nağ-meler 
Seni Sarsın, Ey Dünya ; 

22.00 Memleket Saat Ayari, A
jans Haberleri; Ziraat· Esham-Tah
vilat, Kombiyo - Nukut Borsası 
(Fiyat) . 

22.20 Müzik ( Küçük orke .. tra · 
Yukardaki Programın Devamı) 

2'2.20 Müzik ( Senfonik Parçalar 
- Pi. 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 

1 
23.~5 - 23.30 Yarınki Pragrıım, 

C\' Kapanış. 

Birinci sahifeden artan 

disesini inkar etmiştir kıtutın kısmı 

azamını Leningrad karşısında teksif 
eden Finlandiyanın bu kıtattı buradan 
derhal çekmesi bildirilmektedir. 

Helsinki : 29 (Radyo) Ültimatom 
mahiyetindeki Sovyet cevabı notası 
Finlandiya hükiimeti tarafından tetkik 
edilmektedir. Siyasi mahafil bu husus 
da hiç bir şey !Öylememektedir hükfi 
metde buna dair birşey neşretmemiş 
tir. 

Vaşington : 29 (Radyo) - FinJan 
diyanın buradaki sefiri beyanatta bu 
lunarak Finlerin hiç bir suretle Sov
yetlere taarruzda bulunmadığını ve 
bulunmıyacağmı, ve fakat Sovyetler 
Finlere tecavüz ederse, Finler bir tek 
insan gibi yekvücut halde Sovyet te 
cavüzün~ karşı mıicade1e edecektir. 

Moskova : 29 (Radyo) - Siyasi 
mahafil, sovyet notasına verilen ceva 
bin Ültimatom mahiyetinde olmadığ'ını 
söylemekt~dir. 

t:ielsinki : 29 (Radyo) - Finlan
diya siyasi mahafıl Sovyet - Finlandi 
ya ademi tecavüz paktırun üç senelik 
olduğunu, fesh için ise tarnflardan bi 
rinin altı ay evvel haber vermek mec 
buriyetinde bulunduğunu~ ihtilafın hal 
li için işin bir komisyorı tarafından 
tetkiki IAzım geldiğini ve fakat Molo 
tofun şarki baltıka hakim olmak eme 
tinde bulunduğunu söylemektedir. 

Helsinki : 29 (Radyo) - Finlan 
diya hükümeti cevabını bugün Mosko 
vaya vermiştir. 

Sovyet radyosunun tavsifi 

Helsinki : 29 (Radyo) - Sovyet 
radyosu bugünkü neşriyabnda Helsin 
ki hükwmeti erkanını "kuduz köpek· • 
1er,. diye tevsif etmiş ve kızıl ordu
nun kendisine verilecek emri sabırsız • 
lıkla beklediğini bildirınistir. 

Bu radyo sovyet rusyada bir ame 
le Mitingi yapıldığını ve amelelerin 
"ölen sovyet vatanda.şiarının kanf ;trı-
nın intikamını alacağtz,, dize bağıfl! · 
dığıoıda bildirmiştir. 

Seferberllk 118n edilmedi 

Helsinki : 29 (Radyo) - Finlan· 
diyanın seferberlik ilan eıti~i lı;ıkkm 
daki haberler aslls:vdır. 

Berlinin sı.a kutu hayali ! 

!aris : ~!) R:ıdyo) - Alııı an -
Sov yet: iktisadi nı 11 n:ı-ıelıatına dair 
Anısterdaımbn , alı ııan lıa l ıeı ·l ı·r \'ok 

ji:ıy:mı ılikbtlir.: 

Hu malünıaLo. giirt' Aluı ,'\ll) a ilt· 

Sovyd: Rus_va al':ısındaki t•lıon omik 

nıUnaselıat hi~· it· Berlinin ist t:lliği 

gibi biJ ick~mul gihtermemt:ktt'ılir. 

ft imanların lııı yaziyetlen uğra~ 
dıklnrı sukutu hayal bu,vuktur. 

Bazı gazetelerde çıkan makaleler 
Almanların firmalarına henUZ va?İyd 

anlaşılmamış huhrnduğundan Sov.' et 
Rusyaya hiç bir licaret :ıjanı göa· 
dermemderi tavsiye olunmaldndır. 

Bilhassa \(iman sannyı mahafili hll· 

yUk bir endişe Vl' teessUr içindedir. 

Rusya-fiinlandiya 
münasebatı kesildi 

Londra : 29 ( Radyo ) - Geç 

vakıt Moskovadan bildirildiğine gö 

re, Mo'.otof Sovyet Rusya - Fin· 

landiya diplomatik münasebatının 

kesildiğini resmen söylemiş , Ru ;ya 

askeri ve bahri kuvvetlerinin hazır 
olduğunu ilave etmiştir . 

Diger taraftan Vaşingtondan 
haber verildiğine nazaran, son gün· 

!erde şiddetlenen Rus - Fin ger· 
ginliği münasebetile matbuata hu· 

susi surette beyanatta bulunan ha· 

riciye nazırı Kordel Hul , bu iki 

devletin arasını bulmak üzere mus· 

lihane bir hal çaresine baş vurula. 

cağını bildirmiştir . 

Bohemya ve Moravyada 
mecburi amelelik kanunu 

Berlin : 29 ( Radyo )- Mecburi 
amelelik kanunu , Kanunuevvelden 

itibaren Bohemya ve Moravyada 

tatbik edilecektir . Haha ve hüku· 
met adamlau bütün müst~sna. tu

tulacaktır. 

Mısır - Romen ticaret 
anlaşması yapıldı 

Kahire : 29 (Radyo) - · Roman 

ya hükumeti petrol ve tahtaya mu 

kabil Mısırdan prinç almağa karar 

vermiştir. 

Gümrük ve inhisarlar ve
kili Gaziantebe g~ldi 

Gaziatep : 29 -a ıı.- Güm 
rük ve inhisırlar vekilı Raif Karde 

niz şehrimize gelmişler, hara retle kar 

şılanmışlardır vekil şehrimize var· 

madan önce vali İle Kilise uğramış 
tt'tkiklerde bulunmuştur, 



Sahife : 4 Türksöıü 30 Teşrinisani 9.39,... 

Dünkü ve bugünkü 
Halayın mukayesesi 

İngiliz kralının parf amen
toyu açış nutul<ları Denizlerde 

Güzel J skerıderundan bir görünü§ 

Hataya lıir şimdi, bir de bun 
dan üç. yıl önce gelmi~tim. ~36 son 
teşrin inde yaptığım seyahatla bu 
günkü ziyaretim arasında mevcut 
farkl n rı düşünüyorum da : 

- Ac1ba yanıldım, yahut !.,öy

le ve öylemiydi ? ... diye tereddüt 
eylemek ve binnetice kafamı yor· 
mak iztiı armda kalıyorum. 

İki ziyaret ve iki görüş arasında 
ne müdhiş tezat, ne büyük ayrılık
lar va r 2 başkalığın l:.u derecesine 
ve bu ni5bette olanına hiç rastlan
mamıştır, drrsem manınız 

936 son teşrinin de l u yurdun 
yaşlısı, y rı şsızı, hatta taşı, toc>rağı te
essür ve izdiıabm sonsuzluğuna gö
mülmüş vaziyette idi. Acı'arın na 
müteııahi ,iğini ifade ve teınsıl eyli
liyt>n hu tahlo l ütiin memleket ve 
bu mrmlekette -yaşıyanların çerçi. 
veleı i dahiline alır ve sizi de tesiri 
altında l uluudcrarnk gözlerini:ı. i gay 
ri ihtiyaı i yaşartırdı. Şimdi kalbım
de derin ve sonsuz bir st'vioç ola 
rak geçtiğim sokaklarda 936 nın 
ikincı güz ayında sırf göz yaşlarımı 
gizlemek ve dindirmtk maksadıyle 
duralardım 

Yeni manzara birirıcisiyle taban 
tabana zıttır. Daha dün her yaşta 
her boy ve meslcktP. olanları kap 
lı >an o müthiş ve umulmaz acının 
yerini bu gün saadet ve neşenin 

tarif, ve tasviri, hatta ... di e gelmezi 
işgal ttmiş. Bu hal yalnız yaşıyan 

larda ve canlılarda değil, sanki taş· 
la;da, topraklarda da ayni tacelliyi 
ğösternıektedir. 

[rk ve mezhep tefriki yapmadan 
yalnz insanlar dedim. Çünkü a nava· 
tanın bu ayrılmaz parçasında yaşı· 

yan he· insan, hangi din ve mezhe· 
be salik olursa olsun müşterek bir 

ideal uğıunda çalışmış ve kalpleri ay 
ni mefkure ile dolu olarak çıkmis· 
mıştır. Binanaleyh neticed ::n hizim 
ka<lar zatrn Türk olan alevi kardeş 
leıimizle rum ve ermeni vatandaş· 

ayni suretle memnun ve mütehassis 
olduklarına şürhe yoktur. 

l unun teznhüratını sevincin bir. 
ve umumi olmasında görüyorüz. 

Büyük ve Eşşiz Atanın, eşşiz 

yaşıyamıyacağını bundan on altı yıl 

önce ıfade eylediği kırk a~ırlık Türk 
} urdt.r.un o lfrihte gc1emt'diğim 

kısımlarında bu dda günlerce te· 
vakkuf eyledim, görüşemediklerimle 
görüştüm. Çok durdum, çok ko
nuştum, ve çok şeyl~r dinledim. E· 
ğer bunları notlarım dairesinde ge· 
oişletmek Jazımgelse bir ciltten faz· 
la tutacağını iddia edebilirim . Fa· 
kat hence tafsılata lüzum da 
yok. Çünkü, bu cildin mahiyet ve 
muhteviyatını bir kaç kelime ile hü 
lasa etmek mümkündür: 

- Ne idik, ne olduk ? .. 
Evet, ne idiler ve ne oldular ? 

Esaretle istiklal arasindaki korkunç 
uçurumu ifade etmek için bunlar 
dan daha güzel, daha kuvvt'lli ke 
lime mi hulunur. 

*"* 
Kendilerini senelt: rce tedirgin 

eden sayısız vekayiin artık hiç bir 
veçhile tecelli edemiyeceğine inanan 
Hataylılar bugün hakiki bir emni
yet ve huzur içerisinde iş ve güç 

!erile uğraşmaktadırlar . Tarlasını 
süren çiftçinin, kazmasını saplıyan 

bahçivanın, kumaşını metreliyen dük 
kancının ve nihayet masası başında 
iş gören memuruo , hepsinin de 
kalpleri, Atatürk zaınanmda baş 
!ayıp lnönü devrinde kati şeklini 
alan eşsiz zaferin heyecanını taşı

maktadır . 
Hataylılar arasında asla sarsıl

mıyacak ve sarsılamaz bir birlik te 
essüs etmiştir. Bu mutlu tesanüdün 
her havayı behemehal muvaffakı
yet,. götüren Cümhuriyet idaremiz 
elinde gittikçe daha büyük inkişaf· 
Jar arzederek her an biraz daha te
kamül eyliyeceğinde kimsenin şüp
hesi yoktur . 

* * * 936 ikinci t~şrin1nde ziyaret et-
tiğim Hatayla bugün içerisinde ya
şadığım Hatayın bende basıl eyle· 
diği intibalar arasında ölçüye sığ· 
maz azametle farklar var . 

Ali Enver Toksoy 

Fransada Poloı.ya 
ordusuna hitap ! 

Paris : 29 (Radyo) - General 
Siso3ki dün akşam, Fransada teşkil 
eden Polonya ordusuna hitaben bir 
nutuk söyliyerek onlara vazifelerinin 
büyük manasırı hatırlatmıştır. 

Londra : 29 (Radyo) - İngiliz 
kralının parlamentoya gitmesi gayet 
gizli o'du bunu halk bilmediği g;')i 
Loı dların birçoguna Lilmiyordu kral 
parlamentoya saltamt arabasile de 
ğil, kapalı bir otomobille gitmiştir. 

Kra ın parlamentodaki nutku çok kı 
sa olmuştur. 

Ve bu celse 10 dakika ka lar 
devam etmiştir. 

Valiler ~rasıncla tahviller 

Ankara : 28 ( Hususi ) - Veri 
lf'n m;ılumata göre, Bilecik Valisi 
B. St') fi D.J hiliye Vekaleti memur· 
lar v~ sicH muamelat umum Mü
diirlüğüne, Bitlis Valisi Osm;ın Şa 
binbaş Bilecik Valiliğine , Mardin 
Valisi Ömer Cevat Kars Valiliğine 
Kars Valisi Akif, Sivas Valiliğine 
Siv.1s Valisi Muhtar Giresun Vali· 
liğine, Giresun Valisi Feyyaz Tun
celi Vali muavinliğine, Tunceli Vali 
muavini Sedad Aziz Bitlis Valili 
ğine tayin olunmuşlardır . 

-Birinci sahifeden artan-

rın GOOO ve 4000 tonluk iki ticaret 

gemisi bu -gUn Fran•nz devriye g•r11İ · 
!eri tarafından yakalanarak mtlsadere 
cdilmi -;; ve Fra~<ıız limanlarına sevk 
olıınnıu~hır. 

Kaybedilen gemiler 

Lonılra : :W ( lbclyo ) - ŞimJj,·t' 

ka.(.hr ;, İngiHae 288,200 toodn I~ 
gemi, Fransacb :> 1.!100 • (on ela · 10 ge· 
mi kaybelmiştir . Bu 'z~ya İııgiliı 
lıalıriy~si için bir hiçtir . 

Abtukanm Almdnyaya zarar• 

Londra : 2!) ( ~Rad_yo ) - Oeyli 
Ilerald gazetesinin~yapbğı bir be!'ııb' 
göre, ihracatı abluka • ~ Almanyıı,\·tı 
yılda a~gari: kırk mılyon İngiliz lil'~ 
zarara mal olacaktır . 

lnglllz kruvazörü batmadı 

Londra : 29 ( Radyo ) - Alıntı11 

radyosunun bir lngili:r IKruv:ızöl'LlnU11 

batırıldığı 'hakkında verdiği hnber 
kati yen asrlsı zdır. 

İnglliz ge::rnilt•ri Doyçlan<lı 
aramaktadır . 

-------------------- ----------------------------------~ Yalnız En Büyük Filmleri lçin Reklam Yapan 

ALSARA Y SiNEMASI 
BU AK Ş _A M TAM SAAT 8,45 DE 

Mevsimin En Büyük Sinema Müsamere~i Olarak . 
Dünya Sincmaı;ılığının Ebediyen İftiharlEdeceği. Mt>vzuu Kuvvetli, SahneJetı 

Muazzam ve Temsil Cihetinden bir Harkuladelik At zeden 

l~Ş-iKAGo YANıvoR-
.................. ~ 

A N C A K 

Tyrone Power ALİCE FAYE 
DON AMECHE 

Gibi Üç Büyük Yıldızın Yaratabilecekleri Şahaserler Şaheserini 
Takdim Edecektir 

PROGRAMA İLAVETEN : Dünya Hadisatı Haberleri . 
DiKKAT : Sinema Tarihinde Bir Hadise Olan Bu Eşsiz Filmin İlk Gece51 

İçin Lutfen Biletlerinizi Erken Aldırınız. Localar Satılmaktacl 1' 
Acele Ediniz. 

Pek Yakında 

1 ASRI BATAKHANELER 
1 

fanda : 1 Giilnaz Sultan 1 son 

flan 
Adana Asliye 2 Hukuk 
Hakimliğinden : 

362 

Adana 7 inci tüm bandosunda 
Şaban oğlu İbrahim kollatın döşeme 
mahallesinden olup mahalli ikameti 
mechul bulunan Mehmet Dursun kızt 
ana kız Aleyhine ikame eylediği ih 
tar davasının yapılan duıuşmasında 
ana kıza ilanen tebliğat yapılmış ve 
muhakemesinin muallak bulunduğu 

23111 1939 tarihinde mahkemeye 
gelmemiş olduğundan davaci ğiyap 
kararı tebliğini istemiş olmakla giyap 
kararının tebliğine duruşmanmda 

28/ 121939 tarihine talikine karar ve 

Kayıp sened 

H.. . vl Ah 'I ~ar useyın og u met ı e 1 
deşi Alinin imzalarile Sucuzade 11~ 
hallesinden Yusuf kızı LutfiyeY 

·e<J' 
borçlu bulundukları 21 Teşrİ~1 lı~ 
ve) 938 tarihli ve ikiyüz elli lır3 

senedi zayi ettim . Bulanların aŞ~· 
ğıdaki adrese vermeleri aksi t

9 

9 
dirdc borçludan yeni sened al3~~ı 
ğımdan eskisinin hükmü ohnadığ 
ilan ederim. 11219 .1~ 

~ rff l 
Yusuf kızı:~ 

·• deJe 
rilmiş olduğundan mezkur guıı t.jl 

b' ve" mahkemeye gelmediği ve ır rs'' 
göndermediği takdırde ğiyap leli i~e 
bittastik ğiyabıflda mahkeıfl;~ 
bakılacağı ilan olunur. 1 lZ 
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Seyhan Muhasebei Hususiye Müdürlü
gündeh 

1- A~•i•<M oahipLrrile cins, mevki ve muhammen beaelleri yazılı 
gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için açık artmna ile sa. 
tıl~kbu,jır. 

2- Açık attıuua ile 939 senesi birinci kanununun 22 inci Cuma gü· 
l\il s"t (lQ) ~ y1ptlacaktır. 

3- ihale vaktmdan evvel Maliye veznesine yatırılmış bulunması la
~fD gel•Jl per parfsı Q>İf tarı iJŞ~iıda gq~ıpr · f!liş\ir . 

3- IsıckJll~rİfl rwa)ryop vakıtta Vilayet idare Heyetinde hazır bu
lunmalar~ ilan olu ur. 

Cinsi 
gv 

" 
Dükkan 

Kapu No: Mahallesi 

U 13.S Nacarau 
·~ 

13/ i 7 Bucak 
38 SipabipS; • 

Muh~~Hp,e 
Sahibi bedeli 
r~f lil vpeşt;şi Ah. 1300 
met ve müşterekleri 
lbrahim o.Süleyman 800 
Ömer oğlu Rüstem 100 
ve eşi Habibe 
Par~myok oğlu 
f{üseyin 
Yusuf 
Zekiye 

pey para 
Lira K. 
97 50 

60 00 
7 50 

50 

--~·-~30--5-10-15- 1221-------

f.dana As 
omisyonundan: 

1 _,.. ,Adan\\ ~ilrıPzoq~ jc;in 
10100 k11o sabun ~çık elCsıltmeye 
konulmuştur. Mu~mmen b~deli 
İ636 liradır. lı}i e · natı ')72 · r O 
kurui?tur. 

2 - Eksiltme 11/ 12/939 Pa. 

Ul h- 80 santim j"enişliğltf~ kq. 
misyonda mevcut mühürlü nümunes 
mucibi~ 9~3 ry b9~ ıçık ek 
siltmeye .koncılmuştur. #lalıammen 
bedeli 3853 lira 20 kuruştur. İlk 
teminatı 288 lira 97 kuruftur. 

lş Baukutndan alınmışttr.== 
,zartc~i günü spat erf:! da~ f\s. 

' ~eri satın almflk k _w'.sy nunda k· • 
2 - Eksil rn~i Adan~ Aşketi 

Lireı ·----- ---- --- -
Rayişmark 

şapka 
!(ETİ 

• 
evı 

~lmcsi yapılacalCtır. Şartnamesi her 
~ün komisyonda görülebilir. b~lli 
günde isteklilerin teminatlarile mü
rjcaatlatı. 

25 - 30 - 5 - 1 o 11208 

Piin alma k<pi.syonunda 11/ 121939 
pazartesi günü saat onda yapılacak· . 

t1r. Ş~toamtsi her gün Adana Satın 
AITa ko(Dsiyonunda görijlebilir. 

3 - lst~kliler kanunun 3,2. mad
delerinde yazılı vesaiklc ve ilk te· 

minatlarile birlikte belli gün ve sa .. 
atta komisyonda bulunmaları. 

25- 30-5-9 . .. 
Arzu edilen model üzerine yeni ve tamir yapılır 

1\dres: Yeni postane karşısı No:20 il 
11149 24 

Kazamız göçmenle,i için (1820) 
liralık tahsisatla (28) baş çift Öküzü 
satın alınacağından satışa ' talip olan. 

ların yüzde 7,5 depozito akçası tu
hrı olan (136,5) lirayı Ceyhan Ma
liye veznesine yatırarak a.lacaklan 

tuellüm makbuzlarını hamilen şe· 

raiti anlamak üzere 4 - Kanunut"V· 
lcl- 939 Pazartesi günü saat l4 de 
Ceyhan iskan dairesine müracaat· 
l;u:ı ilin olunur.11205 2J/?6l 'l013 



Salufe : 6 Türbözü 

Cinai t.lahalle Mevlcü 
murabbai veya Köyü 

Mutaarrifin adı Tapu 
tarihi 

an 
Senedinin Kadirli Ka:ıası 

No. 
H U 

nıaıf 32256t Fala mabaleti Toprak 1-Wil Tekerek Ninn 3» 13 • Şarttan tariki am, Garben Kiremitli büyük maa Kara 
otlu tarlasL Şic-.alen Koca, Cenuben Kaili otla maa 

• Şukan Dere, Garben Tarik, Şimalen üç mezar, C 
tarla Tepe 
Oçte bir 12253 Fakı. Ali Kebya otlu Ş..bat 324 12 
bisseai 

Oçte iki 
hisseei; 
11 tarlanın 

···-· • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Mustafa 

9190 Ôkaüzlü tlük bqı 

1M8o Elbistanlı • • 

• 
122533 AzablJ k8)'ü Besleme otlu Sadi kızı Fatma • • 

Ve Zeynep 

Ayalb •••• Mayıs 335 · 

45950 • • • • 

16542 • • K. evel339 

459500 • • Karye civan MüftU: Tevfi~ M•t S~ 

82710 Aablı köyü Gözlükte s-.. otla Maktu Mayfl329 

22975 • 

82710 • 

• Hındak kenarı AbduUab • K/uni:i39 
Süleyman 

• Salik otlu Tayyip MaJll329-
Halda 

45950 Cıe1k Köy& Mezkur köt Gökten otlu K.Sani 326 
Ahmet evladı hacr 
Mustafa Ayte ve Elif 

64330 • • • • • • • • • • 

6433 AzabhJKöyG Yamk Kıfla Abdullah otlu • 338 
Siileymao 

9190 • • Tevekli Hiiyükte • 1 • • 1 

16 

6 

16 

38 

33 

3 

33 

60 

61 

2 

s 

GG&,,.., .... 

• Şarkan Hme,in •t• tarı .. , Garbm Küçük aalıa 
Şi~alen Huan tarı .. , Ceauben Keli ile mahdut 

• Şarkan Bayram tarlası, Garben Mehmet tarı.., 
s. , c-.11m lbr.- ..... 

• Şarlcan Ali tarla& Garben Tarik, Şimalen Boz 
ben Saz 

Kozan Ziraat Banlca1111dan istikraz ettikleri mebalita ödeyemeyen borçluları ait mevki mikdar ve ~udutlara ~kırd~ ~azıla (17 - ~" "1 
pyri menkul sablmek üzere otuz p müddetle askıya çıkanl11111t11. Talip olanlaflD yilzde on teımnat akşnıyle birhkte ve fazla ııahıt 
isteyenlerin Kozan Ziraat Bankuna müracaat etmeleri illn olunur. 11220 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MOKAF AT 

Kuralar: 1 ŞubB:tı l Mayıs , 26 Afuıtos, 1 EylUI, 
1 lıdacitetria tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 
ı Adet 2000 Lirahk 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • SQ • 4.150 • 

250 • 25 • 6.250 • 

435 .32.00Q 

T. le Bankasına p•a ~ı, yalrn ~· biri"~iı oha-.,. mi 
zamanda talihinizi ~' denem!I o1urtun• 

) ' ' Kt 
lptfl,ş 

Muayenehane 

Doktor Osman 
Muayenehanesini Kızalay cadde inde merhum 

n1n evine nıkl.tmiıtir • 1 \200 6- 10 

Dr. 


